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VENHA MERGULHAR NESTA EXPERIÊNCIA  
E CELEBRAR O PRAZER DE EXISTIR 

www.fundacaoliga.pt 

01 OUTUBRO 

Ateliers e Aulas Abertas ● Exposições ● Visitas Guiadas ● Mostra de Vídeos   



AULAS ABERTAS  

Boccia // Ginásio // 10h30 // Inscrição prévia  
Futebol em cadeira de rodas // Polivalente //  14h15 // Inscrição prévia 

Vem aí o Open Day! 

É já no dia 30 de setembro, para assinalar o Dia Europeu 

das Fundações e Doadores (1 de Outubro). 

  

Mas porque estamos a celebrar os 60 anos da LIGA, 

sugerimos que traga pelo menos um amigo ou amiga, é uma 

excelente oportunidade para conhecer melhor a 

Organização, visitar e participar em alguns ateliers e ainda 

assistir à atuação da Plural, a Companhia de Dança da 

Fundação LIGA. E não se esqueça da exposição dos nossos 

produtos, aproveite esta visita…para apreciar, comprar e 

recomendar aos amigos. E se não comprar tudo o que 

queria, pode sempre encomendar. 

Esperamos que goste, mas para fazermos melhor, deixe a 

sua sugestão.  

Obrigada pela sua participação! 

Entrada livre 

ATELIERS ABERTOS // 10h00 e às 14h30 

Atelier de Papel Machê // Espaço do Atelier de Papel Machê 
Construção  de bonecos em papel machê 
Atelier de Cartonagem // Espaço do Curso Operador Gráficos de Acabamentos 
Realização de um bloco de notas em cartão e papel 
Atelier de Cerâmica // Casa das Artes 
Construção de azulejos em relevo 
Atelier de Expressão Plástica // Casa das Artes 
Realização de um quadro em pintura acrílica 
Atelier de Dança Contemporânea // Estúdio de Dança 
Vamos construir um mosaico coletivo de movimento, criando e descobrindo pequenos duetos, trios e 
quartetos, celebrando através da dança, a diversidade, a singularidade e a pluralidade que nos LIGA. 
Atelier de Costura  // Espaço do Atelier de Costura 
Realização de sacos de cheiro em tecido 
Atelier de Horticultura // Terraço junto à Polivalente 
Venha aprender a construir uma horta vertical e conhecer quais os produtos a plantar na sua varanda 
Atelier de Carpintaria // Espaço do Curso Carpinteiro de limpos 
Construção  de mealheiros em madeira 
 

Ateliers abertos em diversas áreas de intervenção da Organização. Realizam-se em duas sessões (10h 
e 14h30), através de inscrição prévia.  



ATELIERS DE FIM DE TARDE // 18h00 

Atelier de Dança Criativa // Estúdio de Dança // Inscrição Prévia 
Atelier de Artes Plásticas// Atelier de Expressão Plástica // Inscrição Prévia 

EXPERIMENTAÇÕES // 10h00 às 16h00 

Venha Relaxar // Sala Snoezelen 
Neste espaço poderá experimentar as sensações da nossa sala snoezelen, desfrutando de um 
ambiente tranquilo e relaxante.  
Sessões de 30 minutos em grupos de 5 pessoas, através de inscrição prévia.  
Interrupção entre as 12h00 e as 14h00. 

EXPOSIÇÕES // MOSTRAS  

Coletiva de Pintura LIGARTE  // Galeria O Corredor // 10h00 às 19h00 
Exposição coletiva de pintura reunindo obras dos artistas do LIGARTE – Bráulio Moreira, Fernando 
Delgado, Pedro Almeida e Tomás Lima.  
 
Mostra de Vídeos // Sala Polivalente // 10h00 às 17h00 
Mostra de diversos vídeos com resultados da intervenção ao longo dos mais de 60 anos da 
instituição nas áreas terapêutica, social, educativa, recreativa e cultural. 
 
Mostra e Venda de Produtos LIGA // Sala Polivalente // 10h00 às 17h00 
Divulgação e venda dos diversos produtos realizados pelos clientes da Fundação LIGA e nas áreas da 
Costura, Cartonagem, Papel Machê e Cerâmica. 
 

APRESENTAÇÕES //  11h15 e 16h15 

Longe e Perto // Polivalente  
Dueto Coreográfico da Plural _ Companhia de Dança 

VISITAS À FUNDAÇÃO LIGA // 10h30 e 14h30 

Visitas guiadas à Fundação LIGA 
Realização de visitas guiadas mediante inscrição prévia, ao edifício da Fundação LIGA, permitindo ao 
público em geral ficar a conhecer as diferentes respostas da organização. 

CELEBRAÇÕES // 16h30 

Homenagem a  Parceiros // Auditório 
Homenagem às empresas que apoiaram a Fundação LIGA em 2015/ 2016 na área da angariação de 
recursos.  
Homenagem a Colaboradores e Voluntários da Fundação LIGA // Auditório 

Fundação LIGA 
Rua do Sítio ao Casalinho da Ajuda 1349-011 Lisboa 
Informações e Inscrições // 21 361 69 10// fundacaoliga@fundacaoliga.pt  
www.fundacaoliga.pt  // Facebook: CASA das ARTES | Fundação LIGA 


